
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (22شرح صحيح البخاري )
 .-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول إلى الوحي بدء كان كيف :بابشرح الحديث الثاني من 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 .طالب:......
 ؟هاه

 طالب:.......
 ال ما عليك.إيه 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،رب العالمين الحمد هلل
 : -تعالى رحمه هللا-قال اإلمام البخاري 

رضي هللا - المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك أخبرنا :قال يوسف بن هللا عبد حدثنا
 هللا رسول يا :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سأل -هرضي هللا عن- هشام بن الحارث أن -اعنه
 أشده وهو الجرس صلصلة مثل يأتيني أحيانا  )): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال الوحي؟ يأتيك كيف
 ((عني فيفص علي

 أو فُيفَصم، حسب الروايات، فُيفَصم، نعم، فيفصم،
 طالب: فيفصم؟ 

 .صلبفُيفَصم هي التي أثبتت في الو  هذه رواية من روايات الصحيح،
  ((قولي ما فأعي فيكلمني رجل   الملك لي يتمثل وأحيانا   ،قال ما عنه وعيت وقد فُيفَصم عني))

 جبينه وإن عنه فيفصم البرد الشديد اليوم في الوحي عليه ينزل رأيته ولقد" :-ارضي هللا عنه-قالت عائشة 
 ".عرقا   ليتفصد

 حدثنا يحيى...
 يكفي.يكفي، 

أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 في الحديث الثاني:  -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
انية ثم عبد هللا بن يوسف التنيسي بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحت" مالك أخبرنا :قال يوسف بن هللا عبد حدثنا"

مهملة، من تنيس بمصر، فهو مصري، وإن كان اإلطالق إطالق مصر على القطر األعم حادث، إطالق 
ويعطفون عليه ما يريدون عطفه،  ،حادث على القطر األعم، وإال فهم يطلقون مصر على جزء من القطر العام



النجوم الزاهرة )لى مصر، يعني منه في أصل التسمية، القاهرة تعطف عفالقاهرة تعطف على مصر؛ ألنها ليست 
كذلك، فتطلق مصر ويراد بها في ما ذكروا الفسطاط وما واالها،  (حسن المحاضرة) (في أخبار مصر والقاهرة

 وما عدا ذلك كل جزء منها يخص باسمه.
 أبو محمد الكالعي أصله من دمشق، أصله من دمشق، وعند النسبة إلى البلد إذا كانت البلد واحدة ولد فيها

وإذا كان ولد في بلد ثم نشأ في غيرها، ثم انتقل إلى بلد  ،ونشأ فيها ومات فيها يقولون: الدمشقي مثاًل أو التنيسي
 ثالث يعطفون األول ثم الثاني ثم الثالث، الدمشقي، ثم التنيسي ثم كذا.

مات  ،العاشرة أصله من دمشق ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ، من أثبت الناس في الموطأ، من كبار
يعني ومائتين، واإلمام مالك شيخه، قال: أخبرنا مالك تقدم في رواة الحديث األول، وهو إمام  ،سنة ثمان عشرة

 وهو نجم السنن على ما سبق. ،دار الهجرة
بن الزبير بن العوام األسدي، فقيه ربما دلس، يعني تدليسه قليل ونادر، ويحتمل األئمة  عروة بن هشام شيخه

مات سنة خمس أو ست وأربعين، وله سبع وثمانون سنة، خمس  ،لقلته وندرته بجانب ما روى، من الخامسة مثله
بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي ن وثمانون سنة، وشيخه أبوه عروة وله سبعو  ،أو ست وأربعين يعني ومائة

 أحد الفقهاء السبعة. ،فقيه مشهورأبو عبد هللا المدني ثقة 
 قاسذذذذذذذذذذذم   عذذذذذذذذذذذروة هللا بيذذذذذذذذذذذدع فخذذذذذذذذذذذذهم

 ج

 ةخارجذذذذذذذ سذذذذذذذليمان بكذذذذذذذر أبذذذذذذذو سذذذذذذذعيد 
 ج

 :الصحابة، والطبقة الثانية :من الثانية، الطبقة األولى :هو من الثالثة في بعض نسخ التقريب ..،سبعة، ومات
-طبقة كبار التابعين، من الذين أدركوا العشرة، أدركوا أبا بكر وعمر وعثمان، هو ولد في أوائل خالفة عثمان 

 :كما جاء في نسخة المؤلف من التقريب من الثالثة، وفي بعض األصول الصحيحة من التقريب -ي هللا عنهرض
 من الثانية.

وطبع عنها كثير من النسخ، وما  ،يوجد اختالف بين نسخ التقريب سواًء منها ما وجد بخط المؤلف هذا موجود
ب التقريب أكثر من مرة؛ ألنه وجد نسخ قوبلت مما يدل على أن المؤلف كت ،وأثبت بعض الفروق  ،قوبل عليها

وفيها فرق عما يوجد في خط المصنف، دل على أن الكتاب نسخ أكثر من مرة،  ،على نسخة بخط المصنف
وفي نسخة أو في نسخ من التقريب من الثانية، مات قبل المائة سنة أربع وتسعين، وهي سنة الفقهاء، جل 

ة، ومات غيرهم في هذه السنة من فقهاء األمة، ونظيرها في عصرنا سنة الفقهاء السبعة ماتوا في هذه السن
عشرين مات فيها جمع من أهل العلم، مات قبل المائة سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خالفة 

 عثمان.
( سورة 6)]  ُأمََّهاُتُهْم{}َوَأْزَواُجهُ عن أم المؤمنين هذه التكنية مأخوذة من قوله تعالى:  "المؤمنين أم عن أبيه عن"

وأمهات المؤمنين يحتجبن من سائر  ،أي في االحترام وتحريم نكاحهن ال في غير ذلك من عدم الحجاب [األحزاب
قالت: عن صفوان أنه  :المؤمنين، وإن كن في االحترام والتقدير وتحريم النكاح أمهات، ولذا في حديث اإلفك

: أم ا قبل الحجاب، ال في غير ذلك مما اختلف فيه، وال مانع من أن يقالكان يعرفها قبل الحجاب، كان يعرفه
عليه الصالة -واإلطباق على أن أزواج النبي  [( سورة األحزاب6)] }َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُتُهْم{ألنه هنا:  المؤمنات؛

الكم، ولست بأم أنا أم رج" :ن، لكن هل يقال: أمهات المؤمنات؟ جاء عن عائشةأمهات المؤمني -والسالم



فيقتصر على الكنية أمهات  [( سورة األحزاب6)] }َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُتُهْم{لكن الخبر فيه ضعف، وكونه اقتصر  "لنسائكم
أم  :كانت من القانتين، وال مانع من أن يقال لها -عليها السالم-المؤمنين دخول النساء تبعًا؛ ألن مريم 

 ...وعائشة. حجر، ، قاله ابنالمؤمنات على الراجح
 هاه؟

 طالب:.......
 وتحريم النكاح. والتقدير االحترامفي  إيه

 ..طالب:.....
 .النكاحتحريم 

 طالب:......
 ال ما يلزم، ال. لون؟إيش 

 طالب:.....
 والتحريم أيضًا، والتحريم؛ ألنها تشبه األم في التحريم، تشبه األم في التحريم المؤبد.

صلى هللا -وأحب النساء إلى رسول هللا  ،أفقه النساء ،أم المؤمنين ،قة بنت الصديقعائشة بنت أبي بكر الصدي
تسع، كما  :ثمان، وقيل :بنت أحب الرجال إليه، ماتت سنة سبع وخمسين على المرجح وإال قيل ،-عليه وسلم

 .قيل نظيره في أبي هريرة
صلى - هللا رسول سأل -هللا عنه رضي- هشام بن الحارث أن -ارضي هللا عنه- عن عائشة أم المؤمنين"

 "-هللا عليه وسلم
رث بدون ألف، بدون ألف، يكتبون الحا الحارث كما ترون كتابتها في الكتاب على طريقة المتقدمين في الرسم

"أن والحارث تكتب كما ترون إسماعيل بدون ألف، مالك بدون ألف، تكتب هكذا، مالك وملك صورتها واحدة، 
بن هشام المخزومي أحد فضالء المتقدمين يقرأها الحرث، الحارث عضهم لجهله بطريقة وب "بن هشامالحارث 

ترجمته على أساس أنه من السند أو من تشهد في فتوح الشام سنة خمس عشرة، واس ،الصحابة من مسلمة الفتح
 المتن؟ يعني يترجم هنا على أساس أنه من السند أو من المتن؟ هاه؟

 طالب:........
 إيش هو؟

 .الب:......ط
، فهل الحديث من -رضي هللا عنه-بن هشام أن الحارث  -ارضي هللا عنه-تقول: عن عائشة أم المؤمنين 

 مسند عائشة أو من مسند الحارث؟
 طالب:.......

 كيف؟ ؟نعم
 .......طالب:



وهي  -وهو الظاهر من السياق-يعني إن كان الحارث قد أخبرها به فهو من مسنده، وإن كانت تحكي القصة 
القصة، يعني نظير ما قيل  ألنها لم تشهد ؛لكن يكون من مراسيل الصحابة ،قصة لم تشهدها يكون من مسندها

، محمد بن الحنفية يحكي قصة لم -عليه الصالة والسالم-أن عمارًا مر به النبي  :عن محمد بن الحنفية
النقطاع، ولما جاء في رواية أخرى عن يشهدها، ولذلك حكم اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة على هذه القصة با

هل مرد الحكم باالتصال، مر به حكموا  -عليه الصالة والسالم-محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي 
السياق األول أو أن مرد ذلك أن ابن الحنفية في  (؟عن)و (أن)باالنقطاع واالتصال إلى اختالف الصيغتين 

ونظيره ما عندنا سواء، عائشة بهذا السياق  ؟ي يحكيها عن صاحبهاوفي السياق الثان يحكي قصة لم يشهدها
على  "؟أن الحارث بن هشام سأل رسول هللا كيف يأتيك الوحي -ارضي هللا عنه-وعن أم المؤمنين عائشة "

 هو ظاهر صنيع من ألف في األطراف.هذا السياق الظاهر أنه من مسند عائشة، و 
يحتمل أن عائشة حضرت السؤال والجواب فيكون  :م أخبرها بذلك، أوالً بن هشاأقول: يحتمل أن يكون الحارث 

، ويحتمل االحديث من مسندها، وعلى هذا مشى أصحاب األطراف كالمزي حيث ذكرها، ذكر الخبر في مسنده
أهل  عند جماهيرأن يكون الحارث بن هشام أخبرها بذلك فيكون الحديث من مراسيل الصحابة، وحكمه الوصل 

  ل نقل عليه االتفاق.العلم، ب
 أمذذذذذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذذذذذذي أرسذذذذذذذذذذذذذله الصذذذذذذذذذذذذذحابي

 جج

 فحكمذذذذذذذذذه الوصذذذذذذذذذل علذذذذذذذذذى الصذذذذذذذذذواب   
 ج

من طريق عامر بن صالح الزبيري  -رحمه هللا-وقد جاء ما يؤيد الثاني أنه أخبرها بذلك، ففي مسند اإلمام أحمد 
 إلى آخره. يه عن عائشة عن الحارث قال: سألت...عن هشام عن أب

يه ضعف، يقول في الفتح: وعامر فيه ضعف، وله متابع عند ابن منده، قاله ابن حجر يقول ابن حجر: وعامر ف
 اهقتض: فيه ضعف، ميعني شديد وإال خفيف؟ إذا قيل ؟وهل يكفي أن يقال: عامر فيه ضعف تح الباري،في ف

قوله في أنه ضعف خفيف، لكنه قال في التقريب: متروك الحديث، أفرط ابن معين فكذبه، هل يلتئم القوالن؟ 
 ؟هاه ،، فرق كبير بين الحكمينالفتح وقوله في التقريب؟ شتان

 طالب:......
هو ما ينظر إلى الحديث، يقول: فيه ضعف، فيه ضعف، عامر فيه ضعف، وفي التقريب يقول: متروك، 

 هفي :ضعفه شديد وال ينجبر، ومقتضى قوله ،مع أن ابن معين كذبه ،متروك من أشد ألفاظ التجريح بعد التكذيب
وللحافظ أحكام في فتح الباري هذا،  ، ظاهر عبارته وتصرفهوله متابع عند ابن منده أنه يريد أن يقويه بهعف ض

تخالف ما قرره في التقريب، تخالف ما قرره في التقريب، في عدة في جمع من الرواة حكم في التقريب بأحكام، 
 ختلف.فس الرواة في فتح الباري بأحكام توحكم على ن

وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وفي التقريب قال:  ،من رواة البخاري، قال في الفتح: ثقة يد هللا بن األخنسعب
ابن حبان يخطئ، فرق بين الحكمين، فرق بين الحكمين، يعني ألنه يلتمس له في مثل هذا أنه  :صدوق قال

راويه، وما دام حكم على يحكم على حديث مخرج في الصحيح، والحكم على الحديث ال بد من استحضار ال
قال ابن حبان: يخطئ؟ هو في هذا الموضع ضبط الحديث  : صدوق هل يمكن أن يقول الحديث في الصحيح

ترض وأتقنه، وهو في هذا الموضع ثقة، وهذا التماس للتوفيق بين القولين، مع أنه في أحكامه على التقريب المف



من الرواة إنما يحكم على الراوي مع استحضار أنه من رواة في كثير  د فعلوق أن يستحضر مرويات هذا الراوي،
ال شك أنه مخالف لقوله: متروك الحديث، وعلى كل حال  كونه يقول: فيه ضعفف ،أو من رواة مسلم ،البخاري 

 ،سجلت رسائل ونوقشت قريب وغيره من مؤلفاته هذه رسائلاختالف أحكام الحافظ ابن حجر على الرواة بين الت
 ع ما يبحث.وهو من أنف

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.........
يه أشياء، وال ننسى أن هناك ما هو ذهول من الحافظ، وضبطنا عل، ، ال، ال فيهجذري تختلف اختالف  ،ال، ال

ويستحضر أضعافها من األحاديث أنه بشر، ويكفيه أن الغالب  ،الحافظ وهو يحكم على ألوف مؤلفة من الرجال
 فيه هذا، هاه؟يكاإلصابة في أحكامه، 

 .طالب:......
ما يظهر، لو افترضنا هذا في بعض المواطن ما طردناه؛ ألنه قد يحكم على شخص في كتاب يخالف  ،ال، ال

مع هذه الجموع الغفيرة من الرواة  ما في التقريب، المسألة مع كثرة ما في التقريب وفي كتاب آخر يوافق
الحال قد تأخذ اإلنسان أثناء حكمه، الحال ال شك أن لها أثرًا في والمرويات ال بد أن يقع مثل هذا، مع أن 
وهو أمامه في سند في البخاري، تريد أن يحكم عليه بمثل حكمه  ،الحكم، وهو يحكم على عبيد هللا بن األخنس

ي يراه وهو بعيد كل البعد عن البخاري ويحكم على الرواة، ينظر ما قيل في الرجل وينخل هذه األقوال، ويخرج برأ
وسط من هذه األقوال، وفي التقريب ينظر ما قاله أهل العلم في الراوي، ويوفق بينها، ويستعمل قواعد الجرح 

لكن ليس بحثه في مثل هذه الحال كما  ل مع مالحظة أن هذا الراوي يعني يثبت الرموز من رواة البخاري والتعدي
 إذا بحث في إسناد في الصحيح.

عة، يعني في كل كتاب له حكم، ويتردد حكمه بين التضعيف وبين صدوق، ويحكم طيب أحكامه على ابن لهي
يحكم على أحاديث أو يورد ال شك أن الحديث المروي يعني حينما وأحيانًا بالحسن،  أحيانًا بالضعف على حديثه

ثنايا كتبه  أو فيما يحكم عليه من أحاديث التلخيص أو غيره، أو في ،شواهد ولما في الصحيح مما يوضح معناه
 ؟يختلف عما إذا كان الحكم على الراوي مجردًا، نعم

 .......طالب:.
تحتاج إلى تعقب، وأجادوا بالفعل، لكن من يسلم، أقول: من يسلم، أجادوا في كثير من المواضع، كل يؤخذ من 

تهد، وكل له غيره هو الخطأ المتيقن، وكل مج يزعم أن قوله هو الصواب المتيقن وقول قوله ويرد، وال أحد
 من األجر. -إن شاء هللا-نصيبه 
 .......طالب:.

، مخالفات وتعقبات في األحكام، وعليها تعليقات ى التقريب من عقودالتحرير ومن تعقبه، عندنا في نسختنا عل
 نعم؟

 ......طالب:..



حثنا مرارًا في دروس وهللا إذا اختلف قوله ال بد من النظر في أقوال غيره، ال بد من النظر في أقوال غيره، ب
وأيضًا المقبول سجلت فيه رسائل،  ،كثيرة مسألة المقبول عند ابن حجر، وأنه يعني يحتاج إلى إعادة نظر

يعني كلهم ينظرون إلى الرواة من  ،اإلشكال أن المتأخرين ليست لديهم األهلية الكافية للجزم بحكم مطابق للواقع
وأحكام أبي حاتم من  لذي عاصر الرواة وأحكام ابن معينأحمد اوراء حجاب، يعني فرق بين أحكام اإلمام 

لكن من تقلد من المتقدمين؟ المتأخر له أن ينظر في هذه األقوال  ،من أحكام المتأخرين، فرق كبيرالمتقدمين 
 ويخرج بقول يراه راجحًا سواًء كان مصيبًا فيه أو مخطئًا. ،ويطبق عليها قواعد الجرح والتعديل عند األئمة

 .......طالب:..
 ؟اإلشكال أنها ما هي برسائل مكررة رسائل متكاملة، متكاملة قد يكون فيها متميز، لكن الباقي

في ترجمة الحارث بن هشام في التقريب قال: له ذكر في الصحيحين، له ذكر في الصحيحين أنه سأل عن 
له ذكر في الصحيحين أنه سأل عن  مجيء الوحي، فدل على أنه في اإلسناد أو في المتن؟ في المتن،كيفية 

وأن ذكر الحارث في المتن ال في اإلسناد، ولذلك  ،كيفية مجيء الوحي فدل على أن الحديث من مسند عائشة
ابن ويني يختصرون في رمزه على قاف، ولو كان من رجال اإلسناد لكتب له خاء، وميم، وقاف، اللي هو القز 

مسند عائشة ال من مسند الحارث، مع أنه كأنه يستروح إلى تقوية ما ماجه، فدل على أن الحافظ يرى أنه من 
ولو أراد التضعيف لقال: وعامر ضعيف أو  ،جاء في المسند؛ ألنه قال: فيه ضعف وله متابع، فيه ضعف

 ت يشم منها ما يميل إليه القائل.ضعفه شديد، أو متروك، وإن وجد له متابع، يعني تختلف العبارات، العبارا
 ........طالب:

 ؟هو وين
 طالب:........

 إيه.
 طالب:.......

ما يكفي كلمة مشهور مع قوله: متروك الحديث، يعني الشهرة قد يكون غير الصواب، قد يكون المشهور 
 تفهم منهاإيش لكن الصواب عندي كذا؛ ألن عبارته فيه ضعف وله متابع  ،المتداول عند أكثر العلماء األول

 هذه؟
 ...طالب:.....

هو الذي قرره في الفتح وفي التقريب، هذا الذي قرره وانتهى منه، لكنه قوله: عامر فيه ضعف وله متابع، ال  ذاه
حكمه بأن الحديث من مسند عائشة وإال كالمه في التقريب ظاهر، له ذكر في الصحيحين، شك أنه يضعف 

 .كيفية مجيء الوحييعني ما هو من رواة الصحيحين، إنما له ذكر في الصحيحين أنه سأل عن 
 "الوحي؟ يأتيك كيف فقال: -صلى هللا عليه وسلم-أن الحارث بن هشام سأل رسول هللا " :نعود إلى الصيغة

 (عنذ)بن شيبة أن رأيهما في )أن( يختلف عن رأيهما في )عن(، فويعقوب ابن الصالح حكى عن اإلمام أحمد 
كالمهما يختلف من صيغة إلى السبب في ذلك أنه وجد محمولة على االنقطاع، و  (أن)محمولة على االتصال، و

 (عن)محمد بن الحنفية عن عمار بصيغة  : عن عمار،أخرى في حديث عمار الذي أشرنا إليه، يعني لما قال



ه ووهمه إلى أن السبب لَ : منقطع، فذهب وهَ وابه النبي، قالأن عمارًا مر  :قالوا: متصل، وعن محمد بن الحنفية
م االختالف في الصيغة، صيغة األداء، وليس السبب على ما توهم، بل السبب أنه في السياق في اختالف الحك

يقول ي يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، األول يحكي القصة عن صاحبها فهي متصلة، وفي السياق الثان
 الحافظ العراقي في شطر بيت:

................................... 
  (برديجذذذذذذذذذذيال)وللقطذذذذذذذذذذع نحذذذذذذذذذذا سذذذذذذذذذذووا 

 ج

  فالجذذذذذذذذذل   (عذذذذذذذذذن)حكذذذذذذذذذم  (أن)وحكذذذذذذذذذم  
 حتذذذذذذذى يبذذذذذذذين الوصذذذذذذذل فذذذذذذذي التخذذذذذذذريج  

 

أو المؤنأن، ال فرق بينهما وكالهما  ،فالسند المعنعن والسند المؤنن واحد ،يعني بين الصيغتين الجل سووا
لقي من  محمول على االتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، بالشرطين المعروفين: أن يكون الراوي قد

على الخالف المعروف بين روى عنه بالعنعنة أو باألنأنة، ويكون بريئًا من وصمة التدليس، أو يكون قد عاصره 
 اإلمامين.

  (البرديجذذذذذذذي)وللقطذذذذذذذع نحذذذذذذذا ........ 
 ج

 حتذذذذذذى يبذذذذذذين الوصذذذذذذل فذذذذذذي التخذذذذذذريج    
 جج

  .المعنعن منقطع حتى نجد طريق يدل على أنه متصل
 ومثلذذذذذذذذذذذذذه رأى ابذذذذذذذذذذذذذن شذذذذذذذذذذذذذيبة قذذذذذذذذذذذذذال:

 ج

 ................................... 
 .يعقوب بن شيبة

 كذذذذذذذذذذذذا لذذذذذذذذذذذه ولذذذذذذذذذذذم يصذذذذذذذذذذذوب صذذذذذذذذذذذوبه  ...................................
 ج

 .كذا له أي البن الصالح
 ومثلذذذذذذذذذذذذذه رأى ابذذذذذذذذذذذذذن شذذذذذذذذذذذذذيبة قذذذذذذذذذذذذذال:

 ج

 ............................كذا له  
ا أدرك حقيقة الحال الذي من أجلها تغير حكم يعني م "ولم يصوب صوبه"يعني البن الصالح، يعني هذا فهمه 

 يقول الحافظ العراقي:  (، قلت...أن)و (عن)يعقوب بن شيبة بين 
 قلذذذذذذذذت: الصذذذذذذذذواب أن مذذذذذذذذن أدرك مذذذذذذذذا

 ج

 رواه بالشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرط الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدما 
 

 وأن يكون بريئًا من وصمة التدليس. ،أن يكون الراوي قد لقي، أو عاصر على الخالف
 قلذذذذذذذذت: الصذذذذذذذذواب أن مذذذذذذذذن أدرك مذذذذذذذذا
 يحكذذذذذذذذذذم لذذذذذذذذذذه بالوصذذذذذذذذذذل كيفمذذذذذذذذذذا روى 

 جج

 رواه بالشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرط الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدما 
 افسذذذذذذذو  (أن  ذ)أو بذذذذذذذ (عذذذذذذذن)أو  (قالذ)بذذذذذذذ

 ج

  (؛ ألن قال حكمها حكم العنعنة.أن)وبين  (عن)وبين  (قال)ما في فرق بين 
 ........................أمذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذذي
  عنعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة كخبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر المعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذازف  

 

 فكذذذذذذذذذذذذذذذي (قالذ)لشذذذذذذذذذذذذذذيخه عذذذذذذذذذذذذذذزا بذذذذذذذذذذذذذذ 
 الف  ال تصذذذذذذذذذذذل البذذذذذذذذذذذن حذذذذذذذذذذذزم المخذذذذذذذذذذذ

 

 وهذا وضحناه وبيناه في شروح كتب المصطلح.
 "عن أحمد بن حنبل   -يعني ابن الصالح- "وما حكى

 ومذذذذذذا حكذذذذذذى عذذذذذذن أحمذذذذذذد بذذذذذذن حنبذذذذذذل  
 
 ج
 

 وقذذذذذذذذذذذذذول يعقذذذذذذذذذذذذذوب علذذذذذذذذذذذذذى ذا نذذذذذذذذذذذذذزل   
 جج



ابن الصالح أنهما يفرقان، والصواب أنهما ال يفرقان؛ ألنه ما يعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل حكى عنهما 
 تفريق.أدرك مرد ال

كيف يأتيك  ؟"فقال: يا رسول هللا كيف يأتيك الوحي -صلى هللا عليه وسلم-بن هشام رسول هللا "سأل الحارث 
ن صفة حامله؛ ألن عندنا حامل صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون عالوحي؟ يحتمل أن يكون السؤال عن 

لسؤال عن مجيء الحامل الذي هو الملك ومحمول، حامل ومحمول، كيف يأتيك الوحي؟ قالوا: يحتمل أن يكون ا
المحمول الذي هو الوحي، اآلن السؤال محدد كيف يأتيك الوحي؟ فلماذا يورد احتمال أن يكون السؤال عن  وأ

ن يسأل عنه أو من بلد آخر؟ الجواب: إما أ ؟ أو من جدةحامله؟ يعني لو قيل مثاًل: كيف جاء زيد من مكة مثالً 
ذا، فاالحتمال السيارة، على كعلى  ،على الطائرة اشيًا، أو يكون السؤال عن الحامل،م أو فيقال: الجواب راكباً 

هو متصور بالتنظير، وإال السؤال محدد كيف يأتيك الوحي؟ قالوا: يحتمل أن  ؟متصور وإال غير متصور؟ نعم
وعلى كل تقدير يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون من صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك، 

يقول ابن حجر: وعلى كل تقدير فإسناد اإلتيان إلى الوحي مجاز، وعلى كل حال أو على كل تقدير فإسناد 
ب، إتيان اإلسناد إلى طي ؟أو ال بد له من حامل؟ نعم لوحي بمفردهاإلتيان إلى الوحي مجاز، هل يمكن أن يأتي ا

، لماذا؟ ألنك تقول: نعم، ال حاجة إلى ادعاء المجاز هنا أقول: ال حاجة إلى ادعاء المجاز هنا، الوحي مجاز
يعني إذا حج به أبوه بعد البلوغ أال يقال: حج حجة  ، احتمال أن يكون حج بنفسه أو حج به غيره،حج زيد

ة الدعاء المجاز بل كالهما حقيقة، حقيقة األمر أن الذي حج به أبوه، فال حاجاإلسالم؟ إذًا حج بنفسه، وهو في 
 نعم؟ ؟يقال: طاف وإال ما طاف؟ نعم يف بهمن ط

 طالب:.........
 كيف؟

 ..طالب:.....
 ما يختلف.

 ..طالب:......
 قال: طاف.في ؟ أيًا كان سنهطيب رضي، أال يلزمه طواف

 أحيانا  )) ،قال بدون الفاءعند أبي ذر وغيره  "فقال"من الفروق في " -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال"
أحيانًا: جمع حين، والحين يطلق على كثير الوقت وقليله،  ((علي أشده وهو الجرس صلصلة لمث يأتيني

والحين يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، مجرد الوقت، وانتصابه على الظرفية، وعامله 
إتيانًا  :قالوا: مفعول مطلق أي ، مثلتينيوكأنه قال: أوقاتًا يأ ،يأتيني، يأتيني أحيانًا، وعامله يأتيني مؤخرًا عنه

قالوا: الجرس هو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، قالوا: في  "صلصلة الجرس"مثل، أو حال أي: مشبهًا 
، يقول الكرماني: الجرس بفتح الراء شبه في رؤوس الدواب لتسرع في السير رؤوسها، وأصل التعليق في رقابها،

أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسًا قالوا:  ،، يعلقداخله قطعة نحاس غير، أو سطل فيناقوس ص
فإذا تحرك تحركت النحاسة، البعير يحرك هذا السطل، والسطل تتحرك فيه قطعة النخاس، فإذا  ،على البعير

فأصابت السطل، فتحصل صلصلة، فتحصل صلصلة، وهي ما يعرف بصلصلة  ،تحرك تحركت النحاسة



صلة بالنسبة للجرس هي الصوت الذي ينبعث منه بسبب الحركة، والصلصلة هنا هي صوت الجرس، والصل
وهو الملك بالوحي، وقيل: صوت حفيف أجنحة الملك، صوت الملك بالوحي، أو صوت حفيف أجنحته بالوحي، 

 يسمع ألجنحته حفيف، وكذلك ..،يعني الطائر يسمع له ،أجنحته حينما ينزل من السماء في األصل حفيف
الملك، وله أجنحة، يسمع لها حفيف، وهو في األصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، الصلصلة في 
األصل صوت وقوع الحديد بعضها على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، ثم أطلق هذا اللفظ 

هلة، وقيل: هو صوت متدارك ال يدرك في أول و  ،الصلصلة على كل صوت له طنين، وقيل: هو صوت متدارك
يعني ال يتبينه اإلنسان أول ما يسمع، يعني متدارك متتابع ال يستطيع اإلنسان أن يتبينه في أول وهلة، والحكمة 

فال يبقى فيه متسع لغيره، يعني مقدمات، مقدمة للقول الثقيل الذي  ،في تقدم هذه الصوت أن يقرع سمعه الوحي
 .-إن شاء هللا تعالى-الصور األخرى ما يوضح هذا ، وسيأتي في -عز وجل-إلى النبي من قبل هللا  يلقي

والجرس مذموم، فكيف يشبه  صح وإال ال؟ الوحي محمود وهي أن الوحي محمود ،عندنا إشكال يورده الشراح
من وجه دون وجه، فإن قيل: كيف شبه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم لصحة  ؟المحمود بالمذموم؟ نعم

خرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أيضًا:  ؟))الجرس مزمار الشيطان((سلم: النهي عنه كما في صحيح م
في  ،قد يقول قائل: األجراس اآلن مستعملة في البيوت ))ال تصحب المالئكة رفقة فيها كلب وال جرس((

مل في الدوائر، يعني من أيسر األمور إذا طلب ورقة وإال أي شيء يريد يضغط الجرس ويأتيه العا ،المحالت
 ويقضي حاجته، والبيوت حدث وال حرج.

يعني ال إشكال في منعها،  ،أما بالنسبة لبيوت علية القوم والفنادق الفخمة على ما قالوا هذه برمجة على موسيقى
يعني هذا ليس فيه  ،لكن أحيانًا يكون الجرس في البيت مثل الجرس الذي يعلن عن انتهاء الدرس في المدارس

وأقول: المرد في ذلك والفيصل في الموضوع هو جرس الدواب، جرس الدواب له طنين،  ،بوال فيه إطرا ،طنين
هذا يدخل في حيز المنع؛ ألن الجرس ممنوع،  هفما كان مثله في اإلطراب أو فوق ،فهو مطرب من هذه الحيثية

 ؟مة في الموسيقىهل تدخل هذه النغ ناس ينازعون اآلن، ينازعون وبقوةوما كان دونه فهو محل النظر؛ ألن ال
هل يدخل هذا الجرس في الممنوع أو ال يدخل؟ جرس الدواب واضح، لكن قد يقول قائل مثاًل: النجر، تعرفون 

اللي يسمونه الهاون، نعم، الذي يدق فيه األشياء الصلبة، يصدر أصوات أشد من صوت الجرس،  ؟النجر
ونجده عند من ينتسب إلى فننون في استعماله، وأنظم ويت ؟والناس يستعملونه في بيوتهم من غير نكير، هاه

دام فيه  ما ،هذه غفلة؟ نعم أو نقول: : ألن هذا مباحالخير والفضل ويسمعه غيره وال ينكر عليه، هل نقول
 ؟ما دام فيه إطراب وطنين مثل طنين الجرس جرس الدواب نقول: هذه غفلة، نعم ،إطراب غفلة
 ...طالب:.....

 إيش لون؟
 ........طالب:

فيه إطراب، يعني ال تحكي لي شيء سمعته أنت وتنزل واقع الجرس عليه، العلماء يقولون: له طنين، وفيه 
، ما هو بصحيح، بعض الساعات حتى وال نريد أن نمنع كل صوت يحدث، نقول: كل صوت ممنوعإطراب، 

أن هذا جرس، يعني بعض الموجودة قديمًا في دقاتها إطراب، وتجدها في بيوت الفضالء؛ ألنها ما يتوقعون 



خرج عن مورد النص، الجرس الممنوع ما يعلق على الدواب، طيب وما مثله في اإلطراب أو الناس يغفل عما 
أبدًا هذه ليست موسيقى،  جواالت وتجد كثير من الناس ينازعأشد؟ ألن اإلشكال أننا نواجه اآلن من نغمات ال
الدواب، فإن كانت مثلها أو أشد فهي في حيز المنع وإال فاألمر ليست موسيقى، نقول: يا أخي بيننا وبينك جرس 

 فيه سعة.
 ........طالب:

 لكن أنت ما تعرفه، هاه؟
 ........طالب:

نظرًا لقلة معاشرة الناس للدواب يعني قد يخفى على بعض الناس، قد يخفى على  ال، يعرفونه، لكن صحيح أن
يوجد نغمة متداولة وأظنها من أصل بعض الجواالت هذه عبارة  نمعاشرتهم، مثل هذا يعلم، اآل بعض الناس لقلة

عن مقطع موسيقي كنسي، كنسي ونسمعها من بعض طالب العلم، كل هذا ألن الموضوع لم يتحرر، وال بد من 
ألن المسألة كل ما يحدث  ؛تحريره، وهل نحتاج إلى أن نرجع في تحريره إلى كتب الموسيقى وأربابها؟ ما نحتاج

 ؟فس شيء مما تحدثه اآلالت يكون حكمها حكمه، نعمفي الن
 .......طالب:.
 جرس.

 ...طالب:.....
 اغ.سهو األصل ما في جرس ما يست

 .طالب:.......
ه محرم، أنت بتشيل قطعة النحاس وتجعله إناء تشرب به، أنت وجدته ام ال يستعمل إال في محرم فاقتناؤ ما د

 -عليه الصالة والسالم-من أجله، يعني مثل ما قيل لما سئل النبي يباع فأخذته وحملته معك لتغير ما وضع 
 ..عن.

 ..طالب:......
األصنام إذا كسرت وانتفع بخشبها أو مادتها انتهى  ،األصنام ((ال، هو حرام))نعم، أو عن شحم الميتة، قال: 

أما ما يمكن استعماله في  ،وراً هذا ال يمكن أن يستفاد منه، هذا يتلف ف م، لكن ما ال يستعمل إال في محرمالتحري
وأخونا يقول: نشتري الجرس ونحمله على الدابة وال يصدر صوت وال شيء، ننقله إلى بلد  ،غير المحرم

 ؟لنتصرف فيه ليكون إناء من األواني هذا ما فيه إشكال، نعم
 .......طالب:.

 ال، العلماء كلهم يقولون: ألن له طنين وإطراب.
 ..طالب:......

 ....مل قلياًل ثمكي أأب
 ......طالب:..

 إيش هو؟



 ........طالب:
 ...ما هو بجاي، لكن نتكلم عن.

 .....طالب:...
 بنستمر. :استشرناهم يوم السبت قالوا ؟ويش تسوي به

 .......طالب:
 ؟، نعمبأيديناعلى كل حال مش 

 ...طالب:.....
فاألصل أن هذا بيصير فيه  ل المنكوسية والسطيعني لو افترض أن الجرس وضع عازل بين القطعة النحاس

 ؟.....يعني هل يمنع لذاته أو لعلته؟ نعم ؟يمنعال أو  : يمنعإطراب، هل نقول
 طالب:....... 


